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Desillusão 

A o contrario d.cque 
parecia e bem a con-

: tra'g'osto do^ que ge 
apoderaram da admi
nistração do munjçi 
pio, a eleição do,dia 
30 do corrente vae 
ser pleiteada. 

N e m podia dei.xar 
de ser assim, desde 
que o actual chefe,. 
;sr. dr. Silva Castro 
resolveu tentar o mo
nopólio dessa Admi
nistração. 
O preclaro medico 

não conseguiu e i*ão 
conseguirá a organi-
sação de uma chaga 
em que entre o me
lhor elemento ytuano, 
porque por palavras 
e obras, s §.* íem 
sempre manifestado 
um egoísmo infantil [ um rapaz mettido 
de verdadeiro calouro 1 «smart». 

are 
í\e 

soai contra o escolhi
do, -mas discutimos 
somente e com a in
dependência de sem-
e a injustiça de uma 
pterição conseguida 
custa de. chicanas 

e de embustes junto 
ao governo. 

Kmfim, a nomeação 
já foi feite e o*dr. 
Castro que lav^ o 
primeiro tent^fo.truc 
que está jogando. 

E' u m início que 
ríão ó levar/ aos pi-
naculos daí gloria e 
do qual ninguém seria 
capaz cte gabarsè. ' 

Calcule se por este 
triste cometo o que 
virá a ser de nossa 
terra se o dr. Castro 
ficar na-effectividade 
da chefia da situação. 

A nossa obrigação, 
pois, è combatei-o até 

Soneto 
(Ao amigo Affonso Borges) 

Si hoje ás plagas do amor, tremula aportas 
Para alegrar de novo minhas horas, 
Eu perdôo tuas ancias peccadoras 

Ao ver tuas graças que eu julgava mortas!. 

Cerrou meu triste coração -suas portas 
Feridô por .palavras |seductoras, 
Mas tu ̂jue ante ellas em silencio choras, 

Toda esta immensa magua me confortas ! 

Par? esfeitar os venturosos laços 
A' ti se estendem cpm amor meus braços 

Emquanto eu sonho rem quèrulas bonanças 

E penso emocionado e convencido 

Que também no infeliz campo dt> olvido 
Se podem cultivar as esperanças ! 

J. CARI>O<O MENEZES: 

qu(; se produza a mo- elle dissesse sahidos das 
Hospício, muito embora trabalhava por ter viraçL 

diíicação, em que ti 
vemos a ingenuidade 
de acreditar com a 
ascenção do velho 
ytuano. 

QUANDO A DESGRAÇA 
PENETRA... 

Fulgencio Fagundes da 
Silva Fidelis (que pelo 
nome não se perca) era 

a 

político. 
Já ninguém mais 

espera de sua acção, 
um resultado regene 
rador para Ytú. 

O dr. Castro de
monstrou ha pouco 
que não trepida na 
pratica das maiores 
injustiças para paten
tear prestigio, 

O caso do correio 
é bem recente e só 
serviu para avolumar 
indisposições qontra o 
*novo chefe da situa
ção ytuana. 
Já dissemos uma 

vez que na.) 

Empregado em • UITU 

casa de modas onde ap-

prendera a empingir uma 
palestra fofa e pretencio-
sa ao mesmo tempo que 
vendia fitas aos metros 
e alfinetes ás cartas.ves-

habeis mãos do contra-

mestre do Raunier. Cal
ças apertadas, a canudo 

de queijo e :bocca de 
sino, r&letots cintados e 
compridos o mais do que 
o necessário para encó 
bnr os posteriores e pro
váveis... óculos. Botinas, 

moço bonito. 
Ao principio, emquanto 

lhe restava o saldo que 
trouxera, continuou na 
mesma roda em,um inve
jável dolce fur nienle. 

Porém o dinheiro . não 
é hermaphrodita, até pe

lo contrario, e acabou-se..-. 
o Fagundes cahiu numa 

chapéus, gravatas e co\-\disga damnada. 
letes de cores exquisitas 
e contrarias. 

Bigode a Kaiser e ca-
bello emplastrado a custa 
de hongroise exhibindo 

um topetão á... Miguel 
Calmon. 

E m fim 
diable. 

um smart d Ia 

Fulgencio freqüentava 
uma certa roda composta 
quasi -que exclusivamente 

tia-se com elegância, usa-1 de colleyas. Aos domin-

va um extractosinho acti' gos punha-se lá para o 

vo destes de 2$5oo o 
vidro e possuía um len-
cínho de seda chita que 
trazia invariavelmente :;a 
manga do jaquetão de 
cano revirado. 

Possuía três ternos : 
clarô  escuro e preto para 

os' momentos solemnes, 
confeccionados num al-

suburbio onde cultivava 
.flirts innocentes e nos 
dias de semana, depois 
de fechar a porta ia a um 
club de rjança aperfeiçoar-

se ria arte de Terpsichore1. 

Mas... nem sempre a 
vida é um doce .reman-

so e a macaca trepou-lhe 
ás costas e foi finalmente 

tamos pr . ao pt» íaiate barato da íua do d.sp:dido da casa onde 

Já ninguém o via. Os 

amigos farejaram-lhe as 

algibeirasenthysicadase... 
deram o fora, como é 
praxe. Os namoricos fo
ram terminando e por ulf 
timo levou a lata da sua 

sincera Dondoca. ultima 
que lhe restava lá pelo 
Engenho Novo, isto por
que tendo lá ido vela 
duas vezes n* calcante, 
as botinas rebentaram e 
deu-lhe caimbra nas per
nas e callos d'água nos 

rjés e não poude mais 
ir vel-a. 

Dos três ternos dois 
elle vendera num- sebo 
tendo ficado com um 

«bateenchuga» (o preto, 
naturalmente ) e este 
mesmo por«- fim já os
tentava vergonhosas pla
cas ou condecorações de 
gordura e poeira. 

As botinas por sua 
vez, com as continuas 

via-ens a pé, começaram 
a arreganhar os, dentes 

fero/mente e a abriren 
se em rasgões qi*e elle 
mesmo re.nendava D.us 
sabe com que perfeiçãc. 

O chapéu duro (coita
do !) de preto já estava 
russo e no debrurn mos-
ava pennugens como se 

um buço lhe fosse nas
cendo. 

Er»i uma miséria e 

infelicidade s?m nome^.. 
O cabello e a' barba,, 

-| outr ora tãc luzidios e 
tratados eram agora um 
cipoal trançado, resecca 
do ao ponto de formar 

uma carapinha m infernal 
com*exhalações equívocas 
de ranço e budum. 

-A roupa branca elle 
s^mudava de tempos a 
ternas e os collarinhos 

SantoVDumont barbavam 

desavergonhadamente 
num luto fechado .. de 
saudade das antigas la-
vadeiras dos tempos de 
outr'ora. 

.. Das antigas amizades 
duas ?inda lhe restavam, 
a de um tio, que mal 

ganhava para a família, 
residente na Cidade Nova 
e cm cuja companhia 
morava e a de um seu 

antigo patrão, negociante 
de seccos e molhados e 

que muito» se interessava 
pela sorte do Fulgencio 
para quem cavava um 
emprego. 

Este era um burguez 
bonanchlo e de rosto 
vermelho e cheio de adi
posidades. 

Possuía, no entanto, ao 
par de sua bondade, um 
fraco, o amigo que no 

dia de seu anniversario 
não lhe fosse, levar pes
soalmente os comprimen
tos, estava riscado da lis
ta de suas amizades. 

Ora, da-s3^ o caso que 
no dia 5 dell^eiro o 
sr. Manuel ̂ e -Slfca Or-
tigâo, como se chamava', 
completava mais uma ri-
sonha primavera e o 

file:///disga
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nosso Fulgencio, sabendo 
de ante-mâo o fraco do 
seu protector... deu pulos. 

Para isso arranjou em
prestados um terno, boti
nas e chapéu do tio que 
nao lhe assentavam mui
to bem, mas... que fazer? 

Cavou além disso cfo-
co tostões para tosq>û r* 
se mim barbeiro barato. 

Passando pela rua Vis
conde de ítauna, quasi em 
frente á Companhia do 
gaz, viu uma casa , com 
apparencias de Barbeiro. 

Entrou. Áô cortar o 
cabello notou -que nume
rosos caminhos de rato 
cruzavam-lhe a cabeça, 
porém,: como quem quer 
barato não tem direito a 
reclamações, acceitou a 
tosquia mansamente. 

Ao barbarem-n7o, 
tâofraco que estava, teve 
uma syhcope. 
rSó voltou a si#quando 

o carregavam para a mais 
próxima pharmacia onde 
lhe fúfkm applicadqs/$W 
tos falsos e ataduras i3l 

••' o estado em que estava 
o seu rosto. 

E assim teve .de reco-
• lher-se á casa e, * desne-
* cessario é dizer, perdeu 

o padrinho que aind^lhe 
restada. 

Passando, ourJ5 dia pe 
vlà tal Barbeari^rancoro-
saínente olhou-a e qual 
nao |oi o seu espanto e 

* desillusão quando leu na 
portihftâ de vidro da en
trada : 

BARBARIA CENTRAL? 

* Convenceu-se então 
que havia efritrado numa 
Barbaria em vez de Bar-
béaria e que era desgra
ça sua e... suicidou-se, 

creio eu. 

BRAGRIBAL. 

(Extr.) 

COMMENTOS 

Estamos em 
plena semana 
de eleição. Já 
era tempo dos 
trabalhos caba 

listicos, mas o eleito
rado mantêm-se na 
frjeza glaçial das gran
des desilíusões. 
Votar Iara que ?— 

perjmntjrm todos. 0 
par-M^ominante pas
sa o cabresto em uftta 
dezena de mesarios e 

cavalga socegadamen-
te o fogoso corcel 
das trampolinices po 
liticas. 
Não acho que de

via ser assim. 
Entendo que a fís-

calisação dos pleitos 
é uma necesidade e 
que o não compare-
cimento ás urnas é 
u m crirríe. 
E m Ytú, principal

mente, o indifferentis 
m o de um homem é 
quasi motivo de di-
VQfCÍO! 

Conheço por ahi 
umas tantas"mulheres 
de cabçllinhos nas 
ventas que faliam de 
política como quem 
vae ás goiabas. 
Nasci com a boca 

ueiró incor-
rigivel, mas franca
mente detesto: as ma-
damas que deixam a 
gordura queimando na 
cosinha para discutir 
negócios de .política. 
E ettas acham que 

fazem u m figurão*! 
Imaginem os senho

res um homein» que 
volta para casa com 
trariado com a cabula 
de negócios que se 
nau decidem e verse 
na contingência de 
ouvir uma prelecção 
sobre política. 

E' o caso de pas 
sar a rfiâo no paufú 
rado e matar (não a 
mulher) mas 50 ad
versários. 
Se estão mespio 

assanhadas, política' 
mente h-llando, fun
dem aqui o partido 
das suffragistas e ar
ranjem criados de cal
ças que saibam can
tar a «Maria Caxuxa» 
para as creanças dor 
mirem e que mexam 
o angu na cosinha.... 
Antes disso que se 

recolham aos bastido
res das obrigações do-
mèstica% 

* 

Soube pelo 
"Estado" que 

£ mestre Bonifá
cio fez uma 

excursão automobilís
tica á Sorocaba. 

Soube também que 
a maqhina desman
chou se no eaminfio, 
mas, ao que nos cons-

Rosas mortas na jarra 
Ephemera eclosão cie rosas na água. j 
de uma jarra frágil i ma de louça... 
—Assim o amor que da primeira magna 

Nasce em menina e moça. 

Rosas que nascem na água, de botões, • 
já quasi abertos, nascem conderonadas... 
—Taes as rosas de amor em corações. 

de ingênuas namoradas. 

Um aroma subtil, fugaz se exhala 
dessas flores de pétalas doentias ; 
mas pouco dura a impregnação na sala 

pois suas luzes são frias 

E quando rotrrem no outro dia as rosas 
que mão brutal cruentamente agarra,' 
que nos resta de flores tão mimosas ? 

— U m mau cheiro na jarra \... i Por isso não as quero, nem as ponho 
dentro de minha jarra—o coração : 
Rosas que em jarras murcham têm medonho 

cheiro de podridão... 

FRIQÜET. 

ta mes.tms Bonifácio 
não morreu, graças a 
Deus! 

Parabéns ao corpo 
docente e dicente do, 
grupo escolar «Cesa-
rio Motta». , 

E m sua ul
tima sessão'a» 
Câmara resol-^ 
veu que nada tinha a 
resolver, visto mar
charam m negócios 
municipaes num mar 
de rosas... ";-.^M 

O sr. presidente fez 
uma conferência sobre 
a desnessecidafte da 
água, coíívericencjo os 
seus cõllegas-dê que o 
precioso liqüido não 
fé: gênero de primeira 
necessidade. 
'Ficou resolvido (é 

verdade resolveram ai 
guma coisa) que se 
desprezem as recla
mações do povo, por
que não passam dè 
intrigas da opposição. 

Consta*me que, em 
sya primeira sessão a 
futura Câmara vae re
vogar § artigo do 
Código de Posturas 
que prohibe % creação 
de porcos n<^ períme
tro urbano. 
E m Ytü, nem os 

porcos escaparão de 
ser cidadãos! 

Manda qu^m pode! 
Ultima novidade: 
U m a senhora, in-

fluentl caba eleitoral, 
contouVne que ojan-
jão vaApassar a vara 
de chelc querido ao 
dr. Cast" 
Consta'tambem-que 

o casamento de aíb 
bos vae desmanchar 
se porque este tem 
promessa feita de mor
rer celibatário. 
Outros dizem que o 

Mucio Teixeira tele-
graphou decidindo que 
a beira da cama cou
besse ao Janjão... 
Era mesmo de des-

mancharsei 
K. LIMERIO. 

? ? 
Quem é? 

Não é fácil OQ lei
tor descobrir typje o 
alvo para onde atira
mos a seita d*è$te 
perfil. 
A modéstia caracte-

risa a pessoa a que 
nos referimos. 
Nem mesmo o per-

gaminho conquistado 
a custa de esforços 
intelligentes, conse~ 
guia modificar o seu 
modesto temperamen
to reconcentrado. Foi 
buscar o seu nome en* 
tre as tribus dos nos
sos indígenas tão de
cantados nas paginas 
de Alencar. 

Dentonslrandomut 
ta força de vontade e J 
luz httellectual, ê fwje 
um dos ornamentos 
do nosso magistério. 
Possuidora de raros 
dotes de coração, bo
nita esimpathica, não 
lhe faliam admirado' 
res. 

CartuccU 

TELEGRAMIMAS 

S. PAÍJLO. 20-(De 
Janjao a Castro)—Aca-
chape adversários com 
uma chapa de esmagar. 
Quando lueta começar o 
amigo vae ver tom quan 
tos paus se faz -ii -na 
canoa. 
JUNDIAHY. 20 (de 

Chico a Magalhães) Con
sidero a injratidto como 
um vicio, mas o meu 
consolo é que as tuas 
boninas hão de murchar 
sem que* ninguém dellas 
se lembre. 

S PAULO. 2q—Dro-
gariaé • annunciam aU^ 
preço pastilhas"' chtorato, 
usadas hoje para mais 
escancarar garganta Cas 
sio. 

INDAIATUBA. 2 1 -
Sabe-se aqui que Club 
J7oot'B;dl jogou cesta pa 
peis inúteis poesia Sam. 
paio Netto offerecida 
áquella sociedade. Sam-
paib Netto mais parece 
poeta água doce. 

S PAULO. 15 (re
tardado) Chegaram a esta 
Capital engaiolados car
ro 2 .a classe Santóro, 
Perfetti e Monteiro, que 
pretenderrr realizar con* 
ferencía ̂ sofcre pavorosa 
crise econômica. Pede'se 
reserva. 
SOROCABA. 20. — 

São ̂  esperados anciosa-
mente nesta cidade os 
conhecidos escoteiros Car-
lito e Nelson Leit*. II" 
Iustresjexcursionistas vêm 
acompanhados general 
Saladino. 

S. P A U L O 2 0 — J o r 
naes annunciam para bre
ve conferência Dr. Moratc 
sobre celibato. Aquelle 
moço pretende provar 
que casar é bom e não 
casar é melhor. Dr. -Ar* 
cilio Borges promette 
comprar toda platéa thea* 
tro para offerecer metade 
Rossi. 

Do (cof, especial.) :s 
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iosé Maria ftlves 

Transcrevemos do Cru' 

zeiro do S#/,de Sorocaba 
os merecidos conceitos 

que dp, nosso velho e 
bom amigo, sr. José Ma' 
ria Alves, fei o aprecia' 
do poeta Oliveira Mes

quita. 

«Em Itú, adorável terra 
onde a Caridade tem um 
altar em cada* lar, cercado 
pela veneração dos seus 
amigos, que são todos os 
ituanos, alq-icbrado sob o 
formidável peso dos Janeiros, 
sempre com um doce sorriso 
de bondade nos lábios, ame-
nisando uns, soccorrendo ou
tros, fazendo do seu coração 
u m templo de piedade, vive 
o abençoado velhinho—José 
Maria Alves — justamente 
cognominado «O Pae do 
povo» !. 

N o roteiro de minha vi
da, tenho encontrado almas 
compàssivas, corações gene
rosamente bons, mas, ne
nhum, confesso, que pudes
se rivalizar com este vene
rando ancião, cuja vida- é 
u m sol bemdicft) que a to 
dos illumina e vivifica \ 

A residência de José Ma
ria Alves, que é o ponto 
de reunião da alta socieda
de ituana, é também u m 
seguro asylo para os infeli
zes e desprotegidos da sor
te que para alli se dirigem "^nlr/vs 
quotidianamente com certe-J* 
sa inabalável de receber do 
bemaventurado emulo do 
Padre Bento, o pão* para 
os padecimenlos physicos e 
o consolo para a alma as
peramente ferida nos pe
nhascos da desventnra •hu
mana I 

Noticiário 
Iri* Kliik 

E' o seguinte o pro-
gamma organisado para 
hoje no Iris-Rink: «A 
pepita de ouro», drama 
policial, em 5 partes, de 
Gaumont e «Paixão Per
versa», em 6 partes, da 
casa Katana. 

Amanha, haverá sessõe s 
corridas, ás 19 e 21 ho-
nas, com a exhibiçâo dos 

s, «O Caminho do 
1» em 4 partes de Pas 

queli e «Para ti meu 
amor», em 6 partes. 

foot»£all 
Chega, hojeVpelo 

trem das 10 buras o 
1.° team úm "Sport 
Club Recreativo* de 
Mayrink qu/aqui vem, 
á convite mo "União 
Operário m, B. Club", 
para a dL̂ puta de um 
match amistoso. 
U m a corporação 

musical, abrilhantara o 
jogo que será á 1 her 
ra da tarde, se o tenr 
po permittir. 
As entradas serão 

de $200 para os me
ninos e $500 para os A eleven do "União44 

esta assim constituída: 
Ferreira 

Titã — 'Amadeu 
Thomaz—Vicente—Serapnim 

Avila-Tonin-Xavier-Ribeiro-Silva 

Vida social 
HOSPEDES, VIAJANTES 

aqui se acha, o sr. Gui
lherme de Oliveira, sócio 
da importante firma com-
missaria Oliveira, Mello 

e Cia # 
-^Procedente da mes

ma cidade chegou hon 
tem o sr. Bolívar de Cas

tro Leite. 

.^NNIVERSARIOS 

Fez annos hontem 
a galante menina Ali-
na, #íilhinha do -r. 
Francisco Brenha Ri
beiro, prefeito muni
cipal. 
—Festeja hoje o 

seu anniversario nata 
licio o nosso prezado 
amigo, sr. Gilberto 
Carneiro, correcto au
xiliar do cartório do 
l.o offieío* 

— F e z annos hontem, 
distineta e prendada senho-
rita Margarida Grellet, (fijhi 
do sr, prof,i'Carlos Grelle 
Júnior. 

Á 

NASCIMENTO 
Antônio Olavo é 

nome cóm que o nos
so iníelligentecollabo-
rador, Marinho Júnior, 
registrou o nascimen
to de mais um herdeiro 
Sinceros votos d< 

felicidades. 
NJÊCROLOGIÀ 

Quando me lembro cfbe 
existem seres dotados de 
tamanho amor para com o 
seu próximo, mais quero f 
crer que não pode deixar I Esteve nesta cidarje, o 
de existir uma outra vida 
onde os bons como José 
Maria Alves possam gosar 
a recompensa de tudo quan
to de sublime aqui na terra 
fizeram ; dos estômagos que 
encheram, das dores que 
suavisaram, dos dtsesperos 
que amainaram, das lagri
mas que sonharam enxugar 1 
José Maria Alves, faz da 
verdadeira caridade u m a-
postolado, é daquelles que 
só sentem felizes quando 
podem praticar o Bem ! 

Bemdicto velhinho ! 

Possa" Deus alongar-lhe a 
existência para felicidade 
daquelles que soffrem e ale 
gria dos que como o auetor 
festas linhas, consagram-lhe 
a mais pura das affeições!» 

Sorocaba, 1916. 

Oliveira j\i squiía. 

sr. J, C. Graça Júnior, 
illustre patricio residente 
em Paris. 

— D a visinha cidade do 
Saltopassouaresidir nesta 
cidade o illustre clinico, 
sr. dr. Sylvio Aranha, 
muito digno inspetor sa

nitário desta circumscri' 
pção. 

—Acha'se em Ytú, 
acompanhado de sra 
exma. família, o nossp 
preclaro amige, exmo. sr. 

dr. Raphael Sampaio, 
lente da Faculdade de 
Direito e deputado do 
Congresso do Estado 

— -Chegou da Capital. 
o sr. dr. José de Almei

da Sampaio, influente 
chefe político local. 

— Vindo de Santos 

J O N A S ORTIZ 

Telegrammà de Sâ 
Paulo «qui checado quar 
tafejra ultima, nos trou 
xe a infausta noticia d* 
ter ali faflecido repenti 
Inamente, o nosso velho 
e particular amigo, Jonat 
Urtiz, irmão do sr, Braa 
Ortiz, digno escrivão' de^ 
paz desta cidade. 

Xermesse 
São convidados todos os 

membros da commissão or-
ganisada para promover os 
festejos em beneficio do A-
sylo, á comparecerem hoje 
ás 14 heras no Central 
Club onde lhes serão pres
tadas contas do rendimento 
e despezàs com* os mesmos 
festejos, 

N o profimo numero pu
blicaremos o balanceie que 
nos foi apresentado pela di-
rectoria dessa commissão. 

Festa de Santa Margarida 
Após o triduo que foi 

muito coijcorrido e durante 
o qual pregoa o notável o-
rrdor sacro, revmo. p. José 
Maria Natuzzi, encerrar-se-
hão hoje as festas em lou
vor de Sta. Margarida, ha
vendo missa cantada e pro-
cissão á tarde. 

ULTJMA HOIiA . ,Sr.t. D. Carolina Prado. 
Hontem, as 18 horas e meia, Uma creança declarou que viu 

a policia teve conhecimento de \ Franciec J ser espancado por uni 
que no largo da Caixa d'Agua i indivíduo de paletot branco e 
se achava um homem prostrado I ca.Ic.as preta* 
numa poça de sangue. - Francisco foi recolhido a San-
Descobriu-se que se tratava t̂ -Casa cm ostado gravíssimo. 

de Francisco de tal, homem já | O criminoso foi capturado con
de edade, empregado da Kuna. fossando ser o auetor do crime. 

t ' 
JONAS ORT1Z 

Braz Ortiz e família, profundamente penalizados 
com o inesperado íallecimcnto do seu saudoso ir
mão, cunhado e tio, 

donas Ortiz 
convidam a todos os parentes e amigos do finado 
para assistirem a missa de 7.° dia que, terça-feira, 
ás 7 e 1|4 mandam rezar na egreja do Bom-Jesus. 

Desde já se confessara gratos aos mie se digna
rem assistir a esse acto de religião e caridade. 

Companliiu de Of>ere~<." 
tas JVlaresea-Weiss 
Eatrea em principio* de Novembro 

Senhores que tomaram assignaturas para 
as 5 recitas desta importante companhia: 
João Valente Barbas, Sylvio Fonseca, dr. Oraciano Ge-
ribeNo, dr. José Corrêa P. e Silva, Fernando Portella, 
Hajaldo Geribello, Accacio Vasconcellos, Humberto Ge-
ribello, Rdgard Pereira Mendes, Alfredo Rossi, Lauro 
Aives, Paulo Galvão, D. Ophelia Fonseea, Antônio Sam
paio, Joaquim Galvão, Casa Toledo, Adolpho Galvão 
Almeida, José Castanho, Carlos Souza Freitas, Antônio 
Corrêa Almeida. Sylvio Pacheco^Luiz Antônio Mendes, 
Francisco Aleixo, José Corrêa, Jolfc Castanho, Adolpho 
Magalhães, José Nardy, cap. IrineVde Souza, Abrahão 
Borsari, Antônio Benedetti, Oscar M r d y , Pasquale Mar-
tini, D. Adelaide Ralston da Fonseca, Mario Macedo, 
cip. José Balduino, José Fratini, Francisco Ferraz Sam
paio, Adolpho Rodrigues Arruda, Leobaldo, {Fonseca, 
Gilberto Carneiro, Affonso Borges, Octavio Cioffi, Ed-
gard Teixeira, Júlio Ribeiro de Carralho, Carlos Ferra
ri» dr. Antônio C. da Silva Castro. 

— O livro de assignaturas acha-se com a sr, Sylvio 
Fonseca, no Central Club, á disppsiçi* dos interessados. 

Grande novidade 

* 

^r^ãto povoyluSnu não poderúrpérder a 
oceasião de assistir aos mais grandiosos 
espetáculos que aqui se têm realizado. 

JÓIAS 
Fabrica-se e Concerta-se 

toda e qualquer J Ó I A 

e eouipra-se ouro e prata 

velha 6 

K u a «anta Rita, 5 * 

= ' V 
Francisco lopes V / 
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feridas Recentes e dronicas 
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BÜPÇCÍS DA (ELLE, JLS&5UMS KAS 

CREANÇAS, RACKAbURAS KOS IICCS DOS 

SEIOS, QUEIMADURAS, CüRAM-SE COM 1 

PQMACA Boro-poracica. 

AiènriãTi ÜÜT 

X — — 

PROFESSOR DE 
VIOLINO 

- HUMBERTO COSTA -

Incumbe-se de dar ticçôes de violino 

— PREÇOS MÓDICOS — 
— «o»— 

TRATAR Á 
. RUA DA PALMA, n..45 

—«o»—-

1TÍ 

Chalet Gato~Preto 
Este acredito chalet de proprieda
de de AG^bTINHO LUPPI, vendeu 
no dia 2 Je Agosto, o bilhete numero 
58.414, r^emiado com 2 contos, bem 
como toda a dezena e mais um prêmio 
sob o numero 31.645. No dia 18 do 
mesmo mez vendeu mais um prêmio de 
4 contos no bilhete n. 15.517 a 20 

Xargo da /€afr&9 11 

YTÜ 

Typograpliia 
H. 1'Uiz 

Praça Padre Miguel, 2 

Nestas officinas re
centemente montadas 
com materiaes e ma-
chinismos novos, exe
cutam- -e com perfei
ção e brevidade, todos 
e quaes<$uer serviços 
graphicos.^ Especiali
dade e m trabalhes 
commerdaes, taes co
m o : Talões, Facturas, 
Papel para cartas, Èn-
veloppes, Contas-assi-
gnadas* Notas de con
signação, Duplicatas 
para carbono, Formu
las para requerimen
tos na Collectoria Fe
deral, Cartões, M e m o -
randuns, Rótulos, etc. 
Serviços nítidos — Preços 
modicos-Impressão a cores 

1T(J 

Tinta Souza 

E' a melhor parft mar
car roupa 

Pharmacia Souza, rua 
do Commercio, 115 

HOTEL UNIÃO 
O QUE IVAIS VA-NTACLM CFFERECE AOS* 

SENHORES VIAJANTES 

( OMIDA À ITALIANA E BRAZII FIRA 
— § 

O mais arejado 
O mais commodo 

O mais asseadp 
O mais elegante 

O mais confortável 
O mais mobiliado 

O mais central 
O mais afreguerado. 

O MELHOR DESTA CIPADE 

Dr. Arcilio Borges 
Affonso JtíOTges 

Advogados 

Esi*riptorio: ' 
. -Padre Mlgm { 

YTU 

Maleita—CURA IN-
— FALIVEL— 

PILULASpe MANAUS 7 
i/p. 

Dfp' FÍÍO 

Ki \H 

Confeitaria Lacerda 
O proprietário deste acreditado estabe 
lecinjerjto esta actualmente enj condição 
de servir conj esnjero a sua numerosa 
freguezia. JT confiança que o publico 
lhe fenj dispensado e o augrqeqto rá
pido fe freguezia é a melhor recòm 
mendação què se pôde fazer deste es
tabelecimento commerciat onde se^ncoi] 
Ira hoje tudo o que possam exigir os 
freqüentadores de unja boa confeitaria. 
Xá tem sempre: -i canjarões frescos, 
peixes directamer^te recebidos de Santos, 
ostras frescas e recheiadas, coxirjtjas 
de galliqfja, vresurjto, salanje, qyeijos, 
doces, — tudo em condições de satis
fazer o paladar rtjais exigente. — — 

1 1 S 

O EteOPBÍETARIO 

Vietorié Versolato 
Twu»go da Matriz, 5 (sobrado) 

PORTO FELIZ 

a 

RICA DE SABÃO SANTANNA 

ste estabelecimento industrial. 
montado com todo o capricho e 
dotado de todos os recursos para 
a perfeita manufactura^do sabão, 
o publico encontrará produeto de 
primeira qualidade. 

O proprietário 

Henrique Bardini 

RUA DE SANTAtfXA, 40 
— YTÚ — 

Li 
j 
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O Republica 
acceita A N N U N C I O S ' a preços módicos 

Calçado ítoião 
Sempre na pontal 
Para senhoras, ho~ 
m e n s e erianças 

A c a b a de chegar variado sortiinento 

CASA JOSEPHINA 
Itua do Conimereio.—HO. 112 

- YTÚ -
N> 


